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Gebruikshandleiding 
31882 



Inleiding 

Laad uw iPhone®, iPad® of Smartphone op On-The-Go met deze 6600mAh 
Power Bank Lader. 
 
Het is geschikt voor iPhone®/iPad®/iPod®, smartphones, tablets, digitale 
camera‘s, GPS-apparatuur, Bluetooth hoofdtelefoons en elk ander draagbaar 
USB-apparaat. 
 
U kunt uw telefoon of tablet dankzij de 2,1A uitgang snel opladen en de 
ingebouwde LED-zaklantaarn kan altijd goed van pas komen. Neem deze 
Power Bank overal mee naar toe en mis nooit een belangrijke telefoonoproep, 
tekst of e-mail. 

Geschikt voor 

□ iPhone®/iPad®/iPod® 
□ Alle smartphones zijn o.a. Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, 

BlackBerry & meer 
□ Tablets van Samsung, Kindle, Sony & meer 
□ GPS-apparatuur 
□ Draagbare Bluetooth-apparaten zoals hoofdtelefoons, hands-free autokits, 

luidsprekers, enz. 
□ Draagbare handheld videogames eBoekspelers 

Eigenschappen 

□ 6600mAh is voldoende capaciteit om een iPhone of een standaard 
smartphone tot op 3 keer op te laden 

□ 2,1A uitgang voor snel opladen 
□ Vier LED-indicators tonen de resterende capaciteit 
□ Handige, ingebouwde LED-zaklantaarn 
□ Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting 

 

 

Micro USB-ingang 

LED-zaklantaarn 

USB-uitgang 2,1A 

Aan/uittoets 

Capaciteit-LED 



Onderdeelspecificaties 

 Capaciteit 6600mAh Li-ionbatterij 
 Ingangconnector 1 x Micro USB vrouwelijk 
 Ingang DC 5V 2A 
 Uitgangconnector 1 x USB Type A vrouwelijk 
 Uitgang DC 5V 2,1A (Max) 
 Laadtijd 5 tot 6 uur 
 Afmeting (L x B x H) 98 x 61 x 23mm 
 Gewicht 180g 

De LED-Zaklantaarn Gebruiken 

Schakel de zaklantaarn in door de aan/uittoets 3 seconden ingedrukt te 
houden.  
Houd nogmaals 3 seconden ingedrukt om de zaklantaarn weer uit te 
schakelen. 

De Resterende Capaciteit Controleren 

Druk op de aan/uittoets om de capaciteit-LED’s in te schakelen.  
De LED’s zullen na 10 seconden automatisch uitschakelen. 
 4 x LED‘s aan: 75%~100% resterende capaciteit 
 3 x LED‘s aan: 50%~75% resterende capaciteit 
 2 x LED‘s aan: 25%~50% resterende capaciteit 
 1 x LED aan: minder dan 25% resterende capaciteit 

De Power Bank Opladen 

□ Gebruik de USB Type A naar Micro USB Type B kabel om de grotere USB 
Type A connector aan te sluiten op een AC-muuradapter of een USB-poort 
op een computer 

□ Sluit de kleinere Micro USB Type B connector aan op de Ingangconnector 
op de Power Bank 

□ De LED’s zullen tijdens het opladen knipperen om de status weer te geven 
□ Zodra het opladen is voltooid, zullen alle vier LED’s permanent blijven 

branden 

 



Uw Mobiele Telefoon, Tablet of Ander Apparaat Opladen 

□ Gebruik de laadkabel van uw telefoon, tablet of ander apparaat om de 
USB Type A connector aan te sluiten op de Uitgangconnector op de Power 
Bank 

□ Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op uw apparaat 
□ Het oplaadproces dient automatisch te starten. Als dit niet het geval is, 

druk a.u.b. op de aan/uittoets 
□ Als uw telefoon of apparaat een standaard Micro USB Type B connector 

gebruikt, kunt u ook de meegeleverde kabel gebruiken om uw apparaat op 
te laden 

□ Wanneer uw telefoon of apparaat volledig is opgeladen, zal de Power 
Bank zichzelf automatisch uitschakelen 

Belangrijke Veiligheidinstructies 

□ Laad de Power Bank vóór het eerste gebruik voor 8 tot 10 uur op, om de 
levensduur van de batterij optimaal te houden 

□ Bewaar de Power Bank op een koele en droge plek. 
□ Berg de Power Bank niet op in een hete of vochtige omgeving 
□ De bedrijfstemperatuur dient tussen -10 en 45 te zijn 
□ Als u de Power Bank voor langere tijd niet gebruikt, dient u deze eenmaal 

per maand op te laden en te ontladen 
□ Wanneer u een apparaat oplaadt, kan de Power Bank warm aanvoelen, dit 

is een normale gebruiksconditie waar u zich geen zorgen om hoeft te 
maken 

□ De batterijprestaties zullen in normale omstandigheden over verschillende 
jaren degraderen 

□ Dank de Power Bank nooit af in hitte of vuur 
□ Misbruik, laten vallen of overmatige spanningsdruk kunnen het apparaat 

beschadigen 
 

 


